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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999 . évi XLIII . törvény módosításáról szóló T/12720 . számú
törvényjavaslathoz az Önkormányzati bízottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 8. §-ában a Tv. 25. §-a (1) és (2) bekezdéseinek az alábbi
módosítását javasolja :

„8. § A Tv. 25. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység :
a) a temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi
szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény
területén kívül végzett - előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás [sírhely nyitás] és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i) a hamvasztás és az urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,



1) az exhumálás,
m) az újratemetés .
(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek telieskörűen [teljes körűen] vagy
önállóan is végezhetők (a továbbiakban együtt : temetkezési szolgáltatás) .""

2. A törvényjavaslat 10. §-ában a Tv . 31. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

„10. § A Tv. 31 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„31 . § (1) A temetkezési szolgáltatás ellátásához a telephely létesítését a jegyző az
ÁNTSZ területileg illetékes városi (kerületi) intézete és az illetékes építésügyi hatóság
szakhatósági közreműködésével lefolytatott telephely-engedélyezési [telephely
engedélyezési] eljárásban engedélyezi . A jegyző, a telephely-engedélyezési [telephely
engedélyezési] eljárása során környezetvédelmi, vízügyi, tűzvédelmi szakhatóságok
közreműködését veheti igénybe .

(2) A jegyző a telephelyengedélyt [telephely engedélyt] akkor adja meg, ha a
szakhatósági hozzájárulás(ok) alapján megállapítja, hogy a telephely megfelel a
kegyeleti követelményeknek, a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó
előírásoknak, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti ."

3. A törvényjavaslat 11 . §-ának (1) bekezdésében a Tv. 40. §-a (1) és (2)
"bekezdéseinek az alábbi módosítását javasolja :

„11. § (1) A Tv . 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt
hűtésével, szállításával, ravatalozásával, továbbá a sírhelynyitással [sírhely nyitással]
és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban : az üzemeltető
által biztosított szolgáltatás) .

(2) A temető tulajdonosa a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan
felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temetőfenntartásí [temető-fenntartási] hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat .""

4. A törvényjavaslat 12.=§-a (1) bekezdésének a következők szerinti módosítását és
ezzel egyidejűleg a § új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a
bekezdések számozása értelemszerűen módosul) :
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„12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő
[15 . napon] második hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tv. 27. §-
ának (3) bekezdésében a „kétszavas" szövegrész hatályát veszti .

(2) A törvény 11 . ~-ának (2) bekezdésében a Tv. 40. §-ának (4) bekezdését
megállapító rendelkezés 2006 . ianuár1-jén1612hatályba."

5. A törvényjavaslat 12. §-a (4) és (5) bekezdéseinek az alábbi módosítását
javasolja :

„(4) A temetkezési szolgáltatónak az egészségügyi intézmény, így különösen a
gyógyító tevékenységet is folytató egészségügyi felsőoktatási intézmény, továbbá az
igazságügyi orvosszakértői [orvos-szakértői] intézet területén a törvény
hatálybalépésekor még működő telephelyét e törvény hatálybalépését követő hatodik
hónap első napjáig meg kell szüntetni .

(5) Az a temetőtulajdonos [temető tulajdonos], amely a Tv. 43. §-ának (2)
bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni a 9 . § (1)
bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket
[2006.] 2007. december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)-e)= illetve g) pontjában
meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2009 . december 31-éig köteles
megépíteni.""

Budapest, 2005 . március 2.

1ndoko1ás

A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz, az eredeti
törvényjavaslat és a bizottság által támogatott módosító javaslatok tartalmának
megfelelő szöveg figyelembevételével .

A 4. pontban lévő javaslat a bizottság által támogatott T/12720/3 . módosító
javaslatban foglalt rendelkezés hatályba lépésének időpontját 2006 . január 1-jében
határozza meg . Ennek indoka, hogy a díj megállapítására vonatkozó szabályozást év
közben nem lehet változtatni, annak a költségvetésre gyakorolt hatása miatt .
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